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SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY: 
MODEL I PROCEDURA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 

Punktem wyjścia koncepcji nowego nadzoru pedagogicznego jest założe-
nie, że państwo formułuje jasne, ogólnie znane i akceptowane wymagania wo-
bec szkół i placówek. Ustalone na poziomie ogólnym wymagania pozwalają 
szkole na wytyczenie kierunków działania, jednocześnie umożliwiając zespo-
łom szkolnym prowadzenie swojej działalności zgodnie z lokalnymi potrze-
bami i możliwościami. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie 
oświaty, pokazując jednocześnie przydatne kierunki rozwoju. 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

1. Ważne jest, aby pamiętać, że wymagania państwa wobec szkół i placó-
wek nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z ustawowymi 
i innymi obowiązkami szkół wobec uczniów i rodziców. Wymagania państwa 
wobec szkół wskazują zadania strategiczne i priorytetowe, wybrane w taki 
sposób, aby pomagały organizować pracę szkoły dla rozwiązywania najważ-
niejszych problemów cywilizacyjnych. Analizując wymagania państwa wobec 
szkoły, nie należy więc poszukiwać całościowego obrazu szkoły, ale raczej wi-
dzieć kluczowe aspekty jej działalności. W obszarze zarządzanie, na przykład, 
nie znajduje się zgodny z teorią model zarządzania, ale kilka najważniejszych 
z perspektywy współczesnej edukacji zagadnień, związanych ze specyfi ką pra-
cy osób kierujących innymi w szkołach.

Bardzo istotne jest zrozumienie, że proponowane wymagania wobec szkół 
i placówek to nie zestaw przekonań na temat tego, jak one powinny funkcjo-
nować, ale raczej cele, do których realizacji powinny dążyć instytucje eduka-
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cyjne, aby umożliwić sukces każdemu uczącemu się i wesprzeć kraj oraz spo-
łeczeństwo w realizacji zadań umożliwiających Polsce zajęcie miejsca w grupie 
państw zaliczanych do czołówki gospodarczej, politycznej i kulturowej (patrz 
na przykład: Raport o kapitale intelektualnym lub Raport „Polska 2030”).

2. Wymagania dotyczą czterech obszarów działania szkół i placówek (ob-
szar: efekty – obejmujący wszystko, co zostaje uznane za wartościowy i pożą-
dany rezultat pracy szkoły, obszar: procesy – obejmujący procesy prowadzące 
do pojawienia się pożądanych efektów, obszar: środowisko – obejmujący istot-
ne aspekty współpracy z lokalnym, regionalnym i globalnym środowiskiem 
szkoły, oraz obszar: zarządzanie – obejmujący działania zarządcze wpływające 
na trzy wcześniejsze obszary). Dogłębne zrozumienie wymagań i ich miejsca 
w pracy szkoły jest podstawowym warunkiem sukcesu nowego modelu nadzo-
ru pedagogicznego, systemu edukacyjnego i samych szkół. 

3. Jedną z bardzo istotnych innowacji nowego nadzoru pedagogicznego 
jest jego elastyczność. Dlatego właśnie wymagania mogą być (i będą) zmie-
niane w zależności od zmiany priorytetów prowadzonej przez państwo polity-
ki oświatowej. Wymagania podlegają ciągłemu osądowi i dyskusji (częściowo 
podczas ewaluacji procesu badania jakości pracy placówki), które prowadzą 
do koniecznych modyfi kacji.

Rozwój społeczny, rozwój technologii, zmiany na rynku pracy, podejście 
do ekologii, konieczność budowania relacji międzykulturowych, zmiany 
w systemach wartości, inne spojrzenie na koncepcje równości czy wolności 
to tylko niektóre z czynników determinujących sposób myślenia o edukacji 
i charakter podejmowanych w szkołach działań. Właśnie z powodu gwał-
townych zmian cywilizacyjnych i warunków funkcjonowania szkoły, a co za 
tym idzie: pojawiających się nowych oczekiwań wobec placówek edukacyj-
nych i ich absolwentów elastyczne powinno być również stanowisko tych, 
którzy decydują o priorytetach polityki oświatowej (czyli też o wymaga-
niach). Zmiany, w zależności od potrzeb i ustaleń, mogą być wprowadzane 
na każdym poziomie nowego modelu nadzoru pedagogicznego (na przykład 
na poziomie wymagań lub narzędzi). Przebudowywanie systemu na zasa-
dzie patchworku lub układanki powinno ułatwić konsultacje i negocjacje 
dotyczące zmiany w polityce oświatowej państwa bez konieczności zmiany 
całego systemu. 

4. Szkoły i placówki powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgod-
nie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami. To pracownicy tych insty-
tucji powinni dobierać metody i sposoby działania tak, aby umożliwiały one 
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osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania, ale również uwzględniały 
specyfi kę szkoły lub placówki.

5. Proces zewnętrznej ewaluacji, służący określeniu, w jakim stopniu dana 
szkoła lub placówka spełnia wymagania, będzie prowadzony przez zespo-
ły wizytatorów do spraw ewaluacji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Ewaluacja może mieć charakter całościowy (badając wszystkie wymagania) 
lub częściowy (problemowy – badając wymagania związane z określonym za-
gadnieniem). 

6. W wyniku ewaluacji zewnętrznej powstaje raport z badania zawierający 
informacje na temat funkcjonowania szkoły lub placówki oraz wnioski koń-
cowe w odniesieniu do wymagań. W razie ustalenia w trakcie ewaluacji ze-
wnętrznej niskiego poziomu spełniania wymagań dyrektor/placówka ponosi 
konsekwencje zgodnie z przepisami prawa.

7. Raport zawierający informacje na temat wyników badań i poziomu speł-
niania wymagań będzie ujęty w strukturę adekwatną do dokumentu prezen-
tującego wymagania (cztery obszary i kolejne wymagania). Zespoły szkolne 
będą zobowiązane do analizy raportu oraz zaplanowania i podjęcia odpowied-
nich działań służących poprawie jakości pracy placówki.

8. Dyrektor szkoły i nauczyciele będą brali udział w procesie ewaluacji ze-
wnętrznej. Partycypacja pracowników placówki w procesie ewaluacji zosta-
nie zapewniona na różne sposoby. Przede wszystkim wizytatorzy do spraw 
ewaluacji mają obowiązek brania pod uwagę ewaluacji wewnętrznej podczas 
prowadzenia ewaluacji zewnętrznej, co oznacza konieczność porównywania 
własnych wniosków z istniejącymi wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji 
wewnętrznej placówki. Dyrektor i nauczyciele będą ponadto znać zarówno 
procedury badania, jak i wykorzystywane narzędzia. Na zakończenie ewaluacji 
odbędzie się spotkanie wizytatorów z zespołem pracowników placówki w celu 
przedstawienia, omówienia oraz analizy wyników ewaluacji. Zapewniona zo-
stanie również możliwość wypowiedzenia się na temat przebiegu badania. 
Odbędzie się to przez wypełnienie ankiety online.

Każde badanie rzeczywistości wiąże się z pytaniem o adekwatność uzyskane-
go na podstawie badań obrazu do rzeczywistości „prawdziwej”. W wypadku 
badań edukacyjnych, badań szkoły, dylemat ten jest szczególnie widoczny. 
Decyzje związane z tym, co badamy, zadane pytania, zastosowane narzędzia, 
wybór respondentów i czasu badania, wreszcie analiza, a zwłaszcza inter-
pretacja wyników otwierają możliwości pojawienia się wątpliwości związa-
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nych z subiektywizmem, brakiem metodologicznej precyzji lub defi cytem 
profesjonalizmu. Najważniejszą więc umiejętnością ważną dla przydatności 
ewaluacji zewnętrznej jest umiejętność zachęcenia tych, których wyniki ba-
dań dotyczą (głównie dyrektorów i nauczycieli), do refl eksji nad tym, co z ta-
kich badań wynika. Podstawowym czynnikiem, który zadecyduje o sukcesie 
tej inicjatywy (wprowadzania procesu ewaluacji w system nadzoru), będzie 
zdolność przekonania osób pracujących w szkołach, że badanie poziomu 
spełniania wymagań państwa ma służyć szkole w nieustannej próbie popra-
wiania jakości własnej pracy, że ma sens i przyniesie przydatne informacje, 
że jest bezpieczne i szkole nie zaszkodzi.

Wśród kluczowych pojęć tak istotnych dla nowej koncepcji nadzoru znaj-
dują się pojęcia znane i powszechnie akceptowane: priorytety polityki oświa-
towej, profesjonalizm pracowników nadzoru, szkół i placówek, autonomia 
dyrektorów i nauczycieli w podejmowaniu decyzji, systemowość działań, 
elastyczność rozwiązań, możliwość porównywania danych. Chodzi o to, aby 
uczynić z nich podstawowe „narzędzia” – to zwiększy szanse na przydatne 
szkołom działania w zakresie nadzoru pedagogicznego.

CELE I ZASADY EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Podstawowymi celami ewaluacji szkół i placówek prowadzonej zgodnie 
z nowo projektowanym modelem sprawowania nadzoru pedagogicznego są:

a)  rozwój placówek, czyli umożliwienie zespołom szkolnym i w placów-
kach (dyrektorom wraz z nauczycielami) efektywnej pracy nad popra-
wianiem jakości szkoły i placówki przez dostarczanie informacji na te-
mat tej jakości. Wiarygodne i porównywalne dane, zdefi niowane mocne 
strony i problemy szkoły oraz ich wspólna analiza powinny ułatwiać po-
dejmowanie decyzji dotyczących działań szkół i placówek (w tym też 
tych służących spełnieniu wymagań);

b)  rozwój systemu oświatowego, czyli pokazywanie kierunków rozwoju 
oraz umożliwianie monitorowania tego rozwoju przez dostarczenie na-
rzędzi i informacji o poziomie spełniania przez szkoły i placówki wyma-
gań państwa. Szansa na opracowanie przez MEN rzetelnej informacji 
o stanie oświaty;
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c)  rozwój sposobów zarządzania systemem oświatowym, dzięki budowa-
niu bazy danych dotyczących tego systemu umożliwiającej prowadzenie 
badań porównawczych i analiz, a przez to umożliwienie prowadzenia 
polityki oświatowej (na poziomie centralnym i lokalnym), podejmowa-
nia decyzji i tworzenia strategii rozwojowych. Możliwość popularyzo-
wania dobrych praktyk.

Dla sprawności funkcjonowania systemu, oprócz przedstawionych powy-
żej celów, niezmiernie istotne będą też wartości decydujące o charakterze i kli-
macie sprawowanego nadzoru:

a)  proces ewaluacji jest w pełni demokratyczny, co przejawia się w pra-
wie do uczestniczenia w nim wszystkich osób zainteresowanych na 
każdym jego etapie. Wizytatorzy do spraw ewaluacji są zobowiązani do 
uzgadniania wszelkich poczynań z dyrekcją, pracownikami, rodzicami 
i uczniami. Pracownicy szkoły mają prawo do wyrażania opinii na te-
maty związane z ewaluacją ich pracy (analizowane przez wizytatorów). 
Odpowiednie elementy procedury ewaluacji zapewniają takie możliwo-
ści. Tylko autentyczne uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich zainte-
resowanych umożliwi przeprowadzenie przydatnej ewaluacji;

b)  proces ewaluacji jest transparentny, co przejawia się w jawności procedur, 
kryteriów ewaluacji, narzędzi oraz wyników i wniosków z ewaluacji;

c)  proces ewaluacji jest elastyczny, co oznacza, że bierze się pod uwagę 
różnorodność placówek, co umożliwia reagowanie na zmiany konteks-
tu funkcjonowania. W system jest wpisany nieustanny dialog między 
wszystkimi uczestnikami procesu, dotyczący zarówno metod ewalua-
cji, jak i sposobu jej przeprowadzenia. Wnioski wynikające z refl eksji 
z uczestnikami procesu będą służyć modyfi kowaniu modelu nadzoru 
(w tym samych wymagań, jak również metod i narzędzi);

d)  wszyscy wizytatorzy do spraw ewaluacji będą wykazywać pełne zaanga-
żowanie. Działania podejmowane dla ewaluacji placówki są działania-
mi zespołowymi mającymi na celu podniesienie jakości i zapewnienie 
wszystkim uczącym się jak najlepszego wsparcia w procesie uczenia się. 
Proces ewaluacji powinien w jak najmniejszym stopniu zachęcać do 
tworzenia nieprawdziwych sytuacji (na przykład tworzenia niepotrzeb-
nych dokumentów) oraz zaburzać rytm pracy szkoły (na przykład przez 
długie przygotowania).
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Dla sprawnego funkcjonowania systemu konieczne jest wzmacnianie roli 
społeczności profesjonalistów, nauczycieli i dyrektorów oraz innych fachow-
ców współpracujących ze szkołami. W większości krajów Unii Europejskiej 
odgórnie wspiera się proces budowania autonomii szkolnictwa na poziomie 
lokalnym i pojedynczych szkół. Budowa modelu wymagań oraz procedur 
sprawdzania poziomu ich spełniania jest próbą zwiększenia profesjonalnej 
autonomii dyrektorów i nauczycieli, a nie biurokratycznym ograniczeniem 
ich możliwości działania. Wyraźnie zdefi niowane wymagania, zaproszenie do 
dyskusji nad konieczną ich modyfi kacją (w określonym przedziale czasowym) 
oraz dostarczenie pomocnych narzędzi do ewaluacji własnych działań wraz 
nauczeniem procedur analizy i interpretacji wyników tej ewaluacji powinno 
wzmocnić rady pedagogiczne i podnieść jakość ich pracy.

CO PODLEGA ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI?1

Proces ewaluacji polega na sprawdzeniu, w jakim stopniu placówkom uda-
je się spełnić wymagania zdefi niowane w czterech obszarach, takich jak: efekty 
(co osiągają uczniowie i nauczyciele), procesy (jak skuteczne, efektywne, an-
gażujące są procesy zachodzące w szkole, jak wspiera się uczących się), środo-
wisko (jaka jest rola współpracy ze środowiskiem w procesie uczenia się), za-
rządzanie (jak wygląda przywództwo i strategiczne zarządzanie, zapewnianie 
jakości – ewaluacja i poprawa, zasoby). 

Nazwa „obszary” jest oczywiście umowna. Jako równoznacznych można 
użyć określeń: zakresy działań, założone funkcje szkoły i inne. Od pewnego 
czasu przyjęło się jednak mówić o obszarach działania szkoły. Istotną zmia-
ną jest inne nazewnictwo obszarów, zamiast poprzednich, tradycyjnych pojęć: 
nauczanie, wychowanie i opieka, zarządzanie. W nowym nadzorze pedago-
gicznym nie rozdziela się nauczania od wychowania. Nie ma potrzeby uzasad-
niania, że nauczanie i wychowanie to nierozerwalnie połączony proces, nazy-
wany także procesem edukacji, który prof. Zbigniew Kwieciński określa jako: 

ogół czynności prowadzenia drugiego człowieka i jego własnej aktywności w osiąganiu 
pełnych i swoistych dlań możliwości, jak też ogół wpływów i funkcji ustanawiających 
i regulujących osobowość człowieka i jego zachowanie, w relacji do innych ludzi i wo-
bec świata2.

1 Fragment powstał przy współpracy S. Wlazło.
2 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, s. 14.
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Pierwszym obszarem są efekty prowadzonej w szkole edukacji. To wyzwa-
nie ogólnoeuropejskie – patrzeć na edukację przez jej rezultaty. Jednym z naj-
częściej analizowanych efektów edukacji są wyniki zewnętrznych egzaminów, 
dość powszechnie upubliczniane. 

Odróżnienie efektów od procesów nie jest łatwe. Gdyby zapytać, czy 
„współpraca szkoły z rodzicami” jest efektem czy procesem, to odpowiedź 
będzie trudna. Efekty są bowiem wynikiem procesów i trudno je od siebie 
oddzielić. Dlatego wymagania dotyczące efektów zawierają w sobie widoczne 
procesy prowadzące do ich osiągnięcia.

Dość łatwo wyodrębnić obszar związany ze współdziałaniem szkoły ze śro-
dowiskiem, w tym oczywiście z rodzicami. W tym obszarze zaakcentowano 
nie tylko to, z jakich zasobów środowiska może korzystać szkoła, ale także – co 
wydaje się niezmiernie ważne – propagowanie przez szkołę wartości edukacji.

Zarządzanie jest odrębnym obszarem, choć zawsze dotyczy kogoś lub cze-
goś. W rzeczywistości jest ono wtopione w trzy poprzednie obszary. Jego wy-
odrębnienie – po długich i burzliwych dyskusjach w zespole ekspertów – zo-
stało uznane za potrzebne ze względu na kierowniczą funkcję dyrektora szkoły.

PROCEDURA BADANIA PLACÓWKI (PRZEBIEG PROCESU 
EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ)

Proces ewaluacji zewnętrznej przebiega w trzech etapach: 

1) przygotowawczym, polegającym na poznawaniu przez wizytatorów do 
spraw ewaluacji specyfi ki szkoły, analizie dokumentacji i planowaniu 
dalszych działań;

2) badaniu w szkole, czyli zbieraniu przez wizytatorów danych przez prze-
prowadzenie badań ankietowych, wywiadów i obserwacji;

3) podsumowującym, polegającym na opracowaniu zebranych danych, 
analizie i przygotowaniu prezentacji danych, skonstruowaniu wniosków 
oraz konsultacji z dyrektorem placówki i radą pedagogiczną.

Na etapie przygotowawczym ustala się harmonogram badania, w miarę 
możliwości dostosowując go do planu zajęć odbywających się w szkole i pla-
cówce. Wizytator do spraw ewaluacji informuje dyrektora o sposobie prowa-
dzenia badania, zaprasza do korzystania z platformy internetowej (zaproszenie 
wiąże się z udostępnieniem dyrektorowi narzędzi, które zostaną wykorzystane 
podczas ewaluacji), ustala zasady wyboru reprezentantów rodziców i uczniów 
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oraz inne ważne szczegóły prowadzonego badania. O prowadzeniu bada-
nia uprzedza się uczniów, rodziców, nauczycieli i inne zaangażowane osoby, 
przesyła ewentualne instrukcje, a także zaprasza partnerów szkoły do wzięcia 
udziału w ewaluacji. 

Na tym etapie dyrektor przesyła wizytatorom materiały niezbędne do po-
znania koncepcji pracy szkoły oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor 
szkoły, znając obowiązujące wymagania, decyduje, jakiego rodzaju dokumen-
tacja najlepiej pokaże charakter szkoły i jakość pracy. Należy pamiętać, że 
szkoła przesyła dokumenty posiadane, a nie tworzy ich na potrzeby badania.

Zespół wizytatorów do spraw ewaluacji, analizując dokumenty opraco-
wuje plan badania, ewentualnie precyzuje pytania do dyrektora lub arkusze 
obserwacji. Może również analizować inne dostępne dokumenty szkolne (na 
przykład stronę internetową, materiały informacyjne). Analiza materiałów 
powinna służyć zebraniu wstępnych informacji o szkole i miejscowości oraz 
opracowaniu pytań dających szansę na pogłębienie wiedzy na temat szkoły. 
Ważne, aby pamiętać, iż dokumenty zbiera się i analizuje w celu poszukiwania 
przydatnych informacji (i wspierania wypowiedzi dyrektora podczas wywia-
du), a nie sprawdzaniu czy szkoła posiada konkretne dokumenty. 

Etap pierwszy trwa dwa dni (w rozumieniu 16 godzin pracy – można je 
rozłożyć na inną liczbę dni).

Etap drugi to badanie na terenie szkoły. Zgodnie z obowiązującą procedu-
rą i uzgodnionym harmonogramem zbieranie danych trwa od trzech do pięciu 
dni. Proponuje się, aby nie były to dni następujące po sobie. Badanie w szkole 
nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Metody i narzędzia mogą być 
zmieniane w zależności od potrzeb.

Pierwszego dnia badania odbywa się spotkanie informacyjne z nauczyciela-
mi, przedstawicielami administracji szkolnej i uczniów dla przedstawienia ce-
lów i przebiegu badania. Konieczne jest, aby to spotkanie odbyło się przed pro-
wadzeniem badań z tymi grupami. Przeprowadza się pierwszą część wywiadu 
z dyrektorem (obszary: środowisko i efekty). W uzasadnionych przypadkach, 
i za obupólną zgodą, wywiad z dyrektorem można zacząć przeprowadzać już na 
etapie przygotowawczym. Przeprowadza się ankiety z nauczycielami („Szkoła, 
w której pracuję”) oraz z wszystkimi uczniami klas o rok niższych od najstar-
szych (ankieta „Moja szkoła” lub inna placówka). W gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych są to uczniowie klas drugich, w szkołach podstawowych 
– klas piątych, w innych placówkach, poza przedszkolami (w których ankieto-
wanie się nie odbędzie), odpowiednio roczniki „środkowe” (jeśli to możliwe). 
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Badanie ankietowe przeprowadza się w szkolnych pracowniach komputero-
wych dysponujących łączem internetowym. W razie braku możliwości tech-
nicznych przeprowadza się ankietę papierową (i wprowadza odpowiednie mo-
dyfi kacje podczas planowania badania). Uczniom uczestniczącym w badaniu 
pierwszego dnia rozdaje się papierowe ankiety dla rodziców (organizując też 
sposób ich zebrania). 

W miarę możliwości odbywa się spotkanie podsumowujące zespołu ba-
dawczego, poświęcone uporządkowywaniu zebranych danych i spostrzeżeń, 
wprowadzaniu ewentualnych modyfi kacji w procedurze ewaluacji.

Drugiego dnia przeprowadza się drugą część wywiadu z dyrektorem (ob-
szar: procesy), odbywa się obserwacja lekcji klas trzecich i czwartych w szko-
łach podstawowych, pierwszych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz obserwacja szkoły (na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, 
podczas zajęć pozalekcyjnych). Na zakończenie lekcji w pracowni kompute-
rowej przeprowadza się ankietę dla najstarszych uczniów/roczników szkole 
(„Mój dzień”). 

W godzinach popołudniowych drugiego dnia przeprowadza się dwa wy-
wiady: 1) z przedstawicielami rodziców i 2) z przedstawicielami partnerów 
zewnętrznych szkoły (na przykład pracownikom wydziału edukacji, ośrodka 
pomocy społecznej, organizacji pozarządowych). Skład grupy może zostać za-
sugerowany przez dyrektora, ostateczną decyzję podejmuje jednak wizytator; 
gości na spotkanie zaprasza dyrektor. 

Odbywa się spotkanie podsumowujące zespołu badawczego, poświęcone 
uporządkowywaniu zebranych danych i spostrzeżeń, wprowadzaniu ewentu-
alnych modyfi kacji w procedurze ewaluacji. Następuje przygotowanie pierw-
szych zbiorczych (roboczych) wyników ankiet uczniów i nauczycieli.

Trzeciego dnia przeprowadza się trzecią część wywiadu z dyrektorem (ob-
szar: zarządzanie), w którym w razie potrzeby wezmą udział inni pracownicy 
szkoły. Przeprowadza się wywiad grupowy z pracownikami innymi niż nauczy-
ciele.

Podczas wywiadu z dyrektorem oczekuje się ilustrowania odpowiedzi 
przez wykorzystanie materiałów istniejących w szkole/placówce. Chodzi o to, 
aby wykazać praktyczną przydatność opracowywanych w szkole (wysłanych 
uprzednio do wizytatora do spraw ewaluacji) dokumentów, a nie tylko poka-
zać fakt ich istnienia.

Przeprowadza się również wywiad grupowy z nauczycielami (konieczne 
jest, aby wywiad odbył się po badaniach ankietowych) oraz wywiad grupo-
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wy z przedstawicielami uczniów wybranymi zgodnie z ustaloną procedurą. 
Wywiady powinny, w pewnym stopniu, mieć charakter rozmowy interpretują-
cej i wyjaśniającej wyniki ankiet. 

Odbywa się spotkanie zespołu badawczego. 
W badaniach na terenie szkoły i placówki uczestniczy zespół wizytatorów 

do spraw ewaluacji. Badania w szkole obejmują przeprowadzenie: 

– wywiadu z dyrektorem oraz badania dokumentacji, 
– ankiety ze wszystkimi nauczycielami, 
– ankiety dotyczącej opinii uczniów o szkole/placówce z uczniami o rok 

młodszymi od najstarszych („Moja szkoła”), 
– ankiety dotyczącej dnia w szkole/placówce z uczniami najstarszymi 

(„Mój dzień”), 
– ankiety wśród rodziców,
– wywiadu grupowego z przedstawicielami rodziców,
– obserwacji lekcji wszystkich klas o dwa lata młodszych od najstarszych,
– obserwacji szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach oraz 

najbliższego otoczenia,
– w razie możliwości obserwacji zajęć pozalekcyjnych,
– wywiadu grupowego z nauczycielami, 
– wywiadu grupowego z lokalnymi partnerami szkoły oraz władzami sa-

morządowymi,
– wywiadu grupowego z przedstawicielami uczniów, 
– wywiadu grupowego z innymi pracownikami placówki.

Etap podsumowujący obejmuje opracowanie, analizę i interpretację wy-
ników, przygotowanie raportu oraz konsultacje z dyrektorem i prezentację 
przed radą pedagogiczną.  Spotkanie z radą to ostatnie działanie w ramach 
procesu ewaluacji. Podczas pracy nad raportem wizytatorzy powinni uwzględ-
niać wnioski z ewaluacji wewnętrznej, wyniki innych placówek oraz kontekst 
placówki badanej. Raport powinien zawierać: komentarz do każdego wyma-
gania, poziom spełniania wymagania oraz wnioski z badania. Wstępna wer-
sja raportu zostanie przedstawiona dyrektorowi i radzie pedagogicznej w celu 
przedyskutowania wyników ewaluacji. Wizytatorzy ostateczną wersję raportu 
przygotowują dopiero po wysłuchaniu opinii dyrektora i rady. Podsumowanie 
ewaluacji to również praca rady pedagogicznej i refl eksja nad wynikami bada-
nia, które powinny prowadzić do podjęcia określonych działań. 

Po spotkaniu dyrektor i nauczyciele będą proszeni również o udzielenie 
informacji zwrotnej na temat procesu ewaluacji zewnętrznej (w formie od-
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powiedzi na pytania anonimowej ankiety online). Po otrzymaniu ostatecznej 
wersji raportu dyrektor szkoły może się od niego odwołać, wskazując zapisy, 
z którymi się nie zgadza.

Etap trzeci, podsumowujący, trwa do 14 dni (w rozumieniu 40 godzin roz-
łożonych na nie więcej niż 14 dni roboczych). Analiza i planowanie działań 
w szkole na podstawie raportu mogą trwać nawet kilka tygodni.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE SIĘ PODEJMOWAĆ DECYZJE?

Wizytatorzy do spraw ewaluacji dysponują zebranymi danymi, wynika-
mi i wnioskami z ewaluacji wewnętrznej, informacjami na temat szkoły oraz 
wynikami ewaluacji innych, podobnych placówek. Dzięki temu będą mogli 
podejmować uzasadnione decyzje na temat poziomu spełniania wymagań. Te 
decyzje będą wynikać z analizy danych otrzymanych w sposób bezpośredni 
i poprzez ewaluację wewnętrzną. Zakładamy, że będą to dane wiarygodne, od-
powiednie (będą dotyczyć tego czego powinny), zebrane z różnych źródeł oraz 
wolne od uprzedzeń.

Ponadto pierwsza wersja raportu będzie konsultowana z radą pedagogicz-
ną (konsultacja ma polegać na prezentacji i dyskusji na temat wyników ewalu-
acji ułatwiającej ostateczne ustalenie poziomu wymagań). 

REZULTATY I PRODUKTY EWALUACJI

Po ewaluacji szkoła otrzyma informację zwrotną w postaci raportu składa-
jącego się z komentarzy do każdego wymagania, wraz z określeniem poziomu 
ich spełniania. Ponadto raport będzie zawierać wnioski podkreślające moc-
ne strony szkoły lub placówki i pokazujące obszary, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę. 

Poszczególne elementy raportu to: opis procesu zbierania danych, charak-
terystyka szkoły (metryczka), opis sytuacji szkoły, komentarz dla każdego wy-
magania, poziom spełnienia wymagania, wnioski. 

Raport będzie stanowić podstawę analiz pracy szkoły i budowania planów 
działań. 

Taki raport otrzymają również kurator i władze samorządowe. Raport zo-
stanie udostępniony w internecie.
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PODSUMOWANIE

Nowy model sprawowania nadzoru pedagogicznego zakłada ciągłą współ-
pracę między wizytatorem a placówką podczas przeprowadzania ewaluacji 
zewnętrznej, a także sprawny przekaz informacji, wykorzystanie potencjału 
placówki (na przykład przez angażowanie pracowników w proces zbierania 
informacji) i równość wszystkich zaangażowanych stron. 

Wspierane będą postawy pozytywne wobec procesu i osób biorących 
w nim udział, promowany szacunek i obiektywność. Bardzo ważna będzie 
sprawna komunikacja (w tym dyskrecja w wypadku informacji wrażliwych) 
oraz informacja zwrotna o procesie ewaluacji, o wymaganiach, wskaźnikach 
i wykorzystywanych pytaniach. 

Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 


